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REPRgSENTAcAo N" 4‘3 ‘0‘? /2o17-MP/FCVM

Exceientissimo Senhor Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do

Estado do Amazonas.

O Ministério PUinco junto a essa Corte de Contas, nos termos da Iegislagéo

vigente, em especial o artigo 288 da Resolugéo n. 04/2002-TCE/AM, vem, mui

respeitosamente, perante a essa Douta Presidéncia, para proper a presente

:-
:5;

I!I

REPRESENTAQAO

contra o Prefeito Municipal de Humaité, Sr. Herivéneo Vieira de Oiiveira, em

virtude de supostas ilegalidades no Pregéo Presencial n° 43/2016, conforme seljé

exposto a seguir.

DOS FATOS
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Esta Procuradoria de Contas tomou ciéncia do Primeiro Termo Aditivo a Ata

de Registro de Pregos n° 01/2017, publicado no Diario Oficial dos Municipios no dia

11 de maio de 2017, tendo chamado atengao o valor a ser despendido (R$

2.170.948,76).

O objeto consists no “Registro de Pregos para futura e eventual aquisigao de

combustiveis e lubrificantes automotivos para suprir as demandas da Secretaria

Municipal de Infraestrutura — SEMINF, duram‘e o exercioio de 2017”.

Em face disso e considerando a auséncia de outras informagoes além do

referido Aditivo, foi remetido a0 Chefs do Executivo municipai o Oficio Requisitorio n°

342/2017/MP—FCVM, solicitando a apresentagao de documentos e esclarecimentos

acerca do procedimento licitatOrio em voga, tais como cépia do prooesso

administrativo em si, edital de licitagéo, com seus respectivos anexos e tudo o mais

que demonstrasse a precisao do objeto éicitado, contento as especifioagoes técnicas

respectivas, com os pregos individualizados de cada servigo/produto a ser

eventuaimente oontratadoladquirido, aiém de apresentar listagem da frota e dos

trajetos a serem percorridos, etc.

0 prazo assinaiado transcorreu in albis e, apos consulta a internet, esta

Procuradoria locaiizou apenas parte da documentagao necessaria a anaiise do

procedimento e identificou determinadas fakhas, razao pela qual as submete ao crivo

deste Tribunai de Contas, por meio da presente Representagao, a fim de que seja

exercido seu menus constitucionai de zelar pela boa administragéo e pela regular

aplicagao dos recursos pL'Jblicos, com base no arcabougo juridico abaixo proposto.

DO DIREITO

Prima facie, insta ressaltar que o responsavel deixou de responder aos

questionamentos dessa Casa, o que difiouita sobremaneira a analise concomitante

por parte deste Tribunai de Contas.

Compulsando os documentos locaiizados por este Parquet em consulta a
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Diario Oficial dos Municipios do Amazonas1 (-3 ac Portal da Transparéncia do

Municipio de Humaila‘2 foram localizados a publicagao do aviso de licitagao em

30/12/2016, 0 edital do Pregao Presencial n° 43/2016, a lista dos participantes da

licitagao, Despacho de Homologagao e a lista dos contratos firmados com os

vencedores.

Através da documentagéo disponibilizada no Portal da Transparéncia daquela

Municipalidade, depreende—se que nao foram firmados contratos decorrentes de tal

procedimento Ilcitatorio, o que causa cer’ra estranheza considerando o valor

inlcialmente estimado e o objeto da eventual contratagao (combustivel), razao pela

qual entendo que deva ser analisado por esta Corte, concedendo-se o contraditério e

a ampla defesa ao gestor, sendo necessarlo que o mesmo comprove

documentalmente o que eventualmente aiegar, especialmente se houve a aquisigao

de combustivei e lubrificante durante o ano de 2017 e quais foram as empresas

contratadas para a entrega desses produtos.

Passando a analise propriamente dita da documentagao colhida, serao

expostos os itens identificados como possivelmente afrontosos a legislagao.

O primeiro deles diz respeito a realizacéo de preqao presencial em

detrimento da formaLeletrénica. Explico.

O pregao, instituido pela Lei 10.520/2002, impos importantes alteragoes na

sistematica da llcitagao buscando, em especial, a celeridade processual. A partir de 1°

de julho de 2005, quando entrou em vigéncia o Decreto 5450/2005, essa modalidade

licitatéria tornou-se obrigatorla, preferenciaimente na forma eletronica, para todas as

compras e contratagoes de bens e servigos comuns no ambito federal.

Ademais, a teor do § 1° do art. 4° do mencionado Decreto, a admissibilidade

da utilizagao do pregao na forma presencial em detrimento da eletronica ficou adstrita

aos casos de comprovada inviabilidade da utilizagao do pregao eletrénico,

 

1 Disponivel em: < http://www.diariomunicipal.com.br
/aam/>. Acesso dia 14/12/2017.

2 Disponivel em: <http://www.humaita.am.gov.b
r/site/?page_id=5>. Acesso dia 18/12/2017 .
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dovidamonto justificada peia autoridado compotento.

No caso do Estado do Amazonas, o Executivo Estadual oditou a norma que

rogulamonta o Progao Elotronico no one esfera, a qual so consubstancia no Decreto

N° 24.818, do 27 Janoiro do 2005, quo foi oditado considerando “quo a roalizagao do

lioifagao na modalidado progao utilizando roourso do toonologia do informaoa‘o

propioia maior soguranga, transparoncia, agilidado o amplia a oompotigao,

contribuindo para a rodugao do gastos do Administragao delioa”.

Sendo assim, é notério que devem os ontes pabiioos utilizar, como regra, o

pregao eletronico, aponas so vaiondo do progao prosencial para 05 cases

devidamento justificados o que nao acarretom projuizo para o orario. Nossos tormos,

é vasta a jurisprudoncia do Tribunal do Contas da Uniao:

ACORDAM os Minislros do Tribunal do Contas da Uniao, rounidos om

Sossao Plenaria, dianto das razoes oxpostas polo Rolator, om:

9.1. oonhocer do prosonto roprosontagao, satisfoitos os requisitos do

admissibilidado provistos nos art. 235 o 237, inoiso Vll, do Rogimonto

inferno dosto Tribunal do 0 an‘. 113, § 1°, da Loi 8666/1993, para, no

mérito, considera—ia prooedonte; (...)

9.4 dar oiéncia a Fundaoao Unisolva quanta as soguintos falhas

vorifioadas no Progéo Prosonclal 10/2013, 3 sorom corrlgidas nas

proximas licitagoos corn vistas a aquisigao, com rocursos provoniontos

da Administragao PUblioa Federal, do oquipamontos do informatioa o

assemolhados ou do outros bons o servioos oomuns:

9.4.1 utilizagao do pregao presencial, sem justificativa plausivei da

inviabilidade da adogao do pregao eletrdnico, em afronta ao

comando do art. 4", § 1", do Decreto 5.450/2005 e a jurisprudéncia

do TCU (Acordaos 1.455/2011-TCU-Plonarlo, 1.531/2011—TCU—

Plonan‘o, 137/2010-TCU-1a Ca‘mara, 1.597/2010—TCU-Plonario,

2.314/2010—TCU—Plonario, 2.368/2010—TCU~Plenario, 2.807/2009-TCU-

2a Cdmara, 2.194/2009—TCLJ'—2a camara, 988/2008—TCU—Plonario,

2.901/2007—TCU-1a camara, 3.035/2013—TCU—Plenario, 2301/2013-

TCU-Plonario, 1.515/2011-TCU—Plonério, dontro outros); (._.).

TCU - ACORDAO N° 1730/2014 - Plenan'o — Rolator Mlnistro

Raimundo Carroer - Data do Sossao: 2/7/2014.

A Prefoitura Municipai do Humaita vom so utilizando da legislaoao federal

para sustentar a base dos progoes que roaliza, mas procodou do forma diferonte a0

rogramonto normativo, pois utilizou do pregao sob a forma presencial, quando devoria

tor so vaiido da forma oletrénica, o que vai do oncontro com a jurisprudéncia do TCU

e com o proprio Decroto N° 24.818, do 27 Janoiro do 2005, principalmento porquo nao

elencou justificativa/ostudo que assovorasse a nocessidade de afastar a form“.

./

elotronica.
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Assim, considerando a auséncia de justificativa e demonstragao dos motives

da realizagao do pregao sob a forma presencial em detrimento do pregao sobre a

forma eletronica, cabe a esta Corte reconhecer a incorregao cometida e decretar 0

mac preenchimento dos comandos legais e jurisprudenciais do Pregao Presenciat n°

43/2016.

0 segundo item a ser objeto de restrigao refere—se a auséncia de

encaminhamento agste Tribunal ge Contas do processo administrativo que deu

origem a Iicitagao (processo administrativo n° 7324/2016, de acordo com as

informaooes retiradas do proprio edital), com os itens exigidos no art. 3° da Lei no

10.520102, a saber:

Art. 3° A fase preparatdria do pregao observara o segur’nte:

I - a autoridade competente justificara a neoessidade de contratagao e

definr'ra o objeto do certame, as exigencies de habr'litagao, os critértos

de aoeftagéo das propostas, as sangées por tnadimptemento e as

clausutas do contrato, inclusive com fixagao dos prazos para

fornecimento;

H - a definigao do objeto devera ser precise, suffor'ente 9 Clara, vedadas

especificagoes que, por exoessr'vas, irrelevantes ou desnecessarias,

timitem a competigao;

HI - dos autos do procedtmento constaréo a justificativa das deffnr'goes

referr’das no inciso I deste artr'go e 03 indispensaver's elementos

técnicos sobre os quais estiverem apor’ados, bem como o orgamento,

elaborao‘o peto orgao ou entidade promotora da ticitagao, dos bens ou

servigos a serem Itcftados; e

[V — a autoridade competente designers, dentre os servidores do ergao

ou entr'dade promotora da ticitagao, o pregoeiro e respective equipe de

apoio, cuja atribuigao inclui, dentre outras, o recebimento das

propostas e tanses, a anétise de sua aceitabflidade e sua ctasstficagao,

bem como a habilitagao e a adjudicagao do objeto do certame ao

Iicitante vencedor.

Dessa feita, considerando nao dispor do instrumento preparatério, restarn

ausentes a justificativa para reaiizagao da iicitagao nos motdes em que foi concebida,

com comprovagao da frota, dos trajetos a serem percorridos, a estimativa de pregos,

copia da pubticagao da portaria de designagao do pregoeiro e demais membros da

equips de apoio, etc.

Outrossim, tambem nao foi locaiigado Parecer JurLico anatisando a minute

do edital da iicitagao, conforme determina a Lei no 8666/93 (art. 38, paragrafo fmico),

cuja inexisténcia pode tornar sem efeito a Iicitagao realizada, caso se verifique que o

procedimento foi autorizado sem haver a devida anatise e sem quaiquer verificagao

da Lei de regéncia do Pregéo, ante a auséncia de pressupostos obtetivos de regén
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da materia imposto no artigo supracitado.

Outro ponto que indica a auséncia de zeio do gestor em conferir a maior

pubiioidade e transparéncia possivel ao certame pode ser faciimente percebido do

Aviso de Licitaoéo publicado no Diario Oficiai dos Municipios (em 30/12/2017) que

segue, em anexo a esta pega vestibular.

lsto porque o extrato da Iicitacéo esté demasiadamente resumido, sequer

constando na publicagao o valor orgado pela Administragéo para os servigos a serem

contratados, o que impoe aos iicitantes que, pretendendo concorrer, dirijam—se ate 0

respectivo Municipio para ter acesso a essa informagao, por meio da obtengao do

instrumento convocatorio (uma vez que também nao ha indicagao de que houve o

ofereoimento por meio da internet).

Tais atos beiram, no minimo, a irrazoabiiidade e dificultam a participagao e a

concorréncia de empresas que, sem saber 0 real valor praticado no Pregao

Presenoiai e quais os trajetos e quantidade de aiunos, desistem da dispute por néo

terem acesso nem mesmo aos vaiores dos trémttes internos da Administraoao, sem

que necessitem se deslocar a0 Municipio para obtengéo do Edital.

Com isto, criaram-se medidas restrittvas de competitividade que, por obvio,

contrariam as diretrizes da Lei de Licitagoes e Contratos Administrativos ao impor

obstaculos indevidos aos mais diversos fornecedores/prestadores de servigos ante a

publicidade precaria dada ao aviso do Pregao Presencial n° 43/2016, cabendo, assim,

a esta Coienda Corte resguardar o erario em face da nulidade, por precariedade de

publicidade, acima apontada.

Com relagéo as contrataooes efetivadas, observo que nao oonsta no Portal da

Transparéncia indicagao de que tenha sido cetebrado qualquer contrato em 201? com

os vencedores do certame, tendo sido realizado termo aditivo em maio de 2017, 4

meses apés a homoiogagao, no percentual de 25%, sem constar nenhuma

justificativa para aumento dos vaiores avengados em tao pouco tempo, mais um fat

que mereoe objeto de questionamento.

Por fim, resta indicar que, apesar da licitaoao em comento estar registrada
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Portal da Transparéncia Municipal indicado alhures, ha varies documentos ausentes,

conforme jé explanado anteriormente, resultando em um Portal desatualizado, o que

impiica afronta a Lei de Responsabilidade Fiscal que impoe a iiberagao ao pleno

conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, de informagoes

pormenorizadas sobre a execugéo orgamentéria e financeira, em meios eietrénicos

de acesso pflblico, consoante disposigao do art. 48 desta Lei Complementar.

DO PEDIDO

Diante do exposto, esta representagao objetiva apurar supostas

irregularidades na realizagao do Pregao Presencial n° 43/2016 pela Prefeitura

Municipai de Humaita, motive pelo qua] este érgéo ministerial requer a esta Colenda

Corte de Contas que:

a) receba a presente representagéo, uma vez que foram

atendidos os pressupostos de admissibilidade;

b) em atengao aos principios inafastaveis da ampla defesa e do

contraditério, pugna—se, pela notificagao do responsavel, o

Prefeito de Humaité, Sr. Herivaneo Vieira de Oliveira, para que

apresente razées de defesa, incluindo justificativas e

documentos acerca cias impropriedades iistadas nessa pega

MINISTERIO PflBLlCO JUNTO A0 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO

AMAZONAS, Manaus (AM), 19 de dezembro de 2017.

   FERNANDA CA T MENDONQA

Procuradora de Contas

mca
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Documentos anexos:

— Oficio Requisitorio n" 342l2017/MP~FCVM;

— Aviso de Licitagéo publicado no Diério Official dos Municipios do Estado do

Amazonas, 11° 1762, de 30 de dezembro de 2016;

- Documentos retirados do Portai da Transparéncia de Humaité:

— Descrigéo da licitagéo;

- Edital do Pregéo Presencial n° 43/2016 e seus anexos;

— Lista dos Pafiicipantes;

- Despacho de homologagéo;

— Listas dos Contratos ceEebrados entre o Municipio de Humaité e

padicipantes do certame.


